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Ydelsestype Beskyttet beskæftigelse 

Lovgrundlag § 103 i lov om social service (serviceloven) med dertilhørende vejledning og 
bekendtgørelse. 

Visitationskompetence Det centrale visitationsudvalg under Borger- og Socialservice 

Servicemål Ansøgning om beskyttet beskæftigelse behandles normalt inden for 8 uger ef- 
ter modtagelse af ansøgning. 

 
Ved behov for indhentning af yderligere oplysninger kan sagsbehandlingstiden 
dog forlænges. 

Personkreds Beskyttet beskæftigelse retter sig mod personer under folkepensionsalderen, 
som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning 

Tildelingskriterier Ishøj Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til at afdække 
borgerens ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Med udgangspunkt 
i VUM visiteres borgeren til et tilbud, der matcher borgerens støttebehov og 
funktionsevne. 

Formålet med ydelsen Formålet med beskyttet beskæftigelse er at vedligeholde og udvikle borgerens 
kompetencer og ressourcer, sådan at borgerens færdigheder styrkes. 

 

Formålet med beskyttet beskæftigelse er ligeledes at øge borgerens selvværd 
og livskvalitet. 

Ydelsen Beskyttet beskæftigelse består i udførelsen af opgaver, der indgår som et led i 
en produktion af varer eller tjenesteydelser. 

 

Beskyttet beskæftigelse kan bestå af, men er ikke begrænset til følgende opga- 
vetyper: 

 Pakkearbejde 

 Varetagelse af servicefunktioner, herunder kontor-, have- og caféar- 
bejde 

 Egenproduktion 

Særlige forhold  Kommunen skal fastsætte lønnen for personer i beskyttet beskæftigel- 
se, således at personen i videst muligt omfang aflønnes efter indsats. 

 Borgeren skal selv afholde transportudgifter til de første 10 km. frem 
og tilbage fra tilbud om beskyttet beskæftigelse. 

 Aktiviteter der ikke har et beskæftigelsesrettet formål, herunder træ- 
ning i ADL-funktioner (almindelig daglig levevis) og aktiviteter der ude- 
lukkende har et socialt sigte er ikke en del af beskyttet beskæftigelse 
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Ydelsens omfang  Borgere der bor alene kan som udgangspunkt modtage beskyttet be- 
skæftigelse i op til 3 dage/uge. 

 Borgere der bor i botilbud, bofællesskab el. lign kan som udgangspunkt 
modtage beskyttet beskæftigelse i op til 3 dage/uge og kan kun i særli- 
ge tilfælde kombinere tilbud om beskyttet beskæftigelse med et aften- 
tilbud. 

 Borgere der bor hjemme hos familien eller pårørende kan ved særlige 
hensyn modtage beskyttet beskæftigelse i op til 5 dage/uge. 

 Borgere der modtager klub/aftentilbud efter servicelovens § 104 kan 
modtage beskyttet beskæftigelse i op til 3 dage/uge. 

Leverandør Ishøj Kommune visiterer kun til tilbud, der fremgår af Tilbudsportalen. 

Borgeren har ikke frit valg af leverandør. 

Der vil der blive lagt vægt på at finde et tilbud i borgerens nærområde, ligesom 
der også vil blive lagt vægt på faglige og økonomiske hensyn. 

Krav til leverandør Ved visitation til tilbud om beskyttet beskæftigelse stiller Ishøj Kommune krav 
til, at tilbuddet har personale, der er uddannet til at arbejde med personer in- 
den for personkredsen af beskyttet beskæftigelse. Derudover stilles der krav til, 
at den anvendte pædagogik støtter om formålet med beskyttet beskæftigelse. 

 
Der stilles krav til leverandøren om at udarbejde fremmødestatistik på borgere, 
der visiteres til beskyttet beskæftigelse. Fremmødestatistikken skal fremsendes 
til Ishøj Kommune halvårligt. Såfremt en borger har højt fravær skal Ishøj 
Kommune løbende have besked herom. De konkrete forhold fremgår af kon- 
trakten mellem Ishøj Kommune og tilbuddet. 

Mål og opfølgning Ved afgørelse om beskyttet beskæftigelse fastsættes mål for borgerens ophold 
i tilbuddet. Der følges op herpå én gang årligt. 

 

Der følges op på fremmøde i beskyttet beskæftigelse. Såfremt borgeren over 
en periode har højt fravær og der ikke er en oplagt årsag hertil, indkaldes bor- 
geren til en samtale med henblik på at drøfte fraværet samt behovet for be- 
skyttet beskæftigelse. Fortsætter fraværet herefter i den efterfølgende måned, 
uden at der kan gives en forklaring herpå, afsluttes tilbuddet. Borgeren oriente- 
res herom til mødet og vil modtage afgørelse om evt. ophør af tilbuddet. 

 

Såfremt der sker ændringer i borgerens situation, kan tilbud om beskyttet be- 
skæftigelse ophøre. 
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Egenbetaling Tilbud om beskyttet beskæftigelse er gratis. 
 

Borgeren har mulighed for at få dækket udgifter til kørsel til og fra beskyttet 
beskæftigelse, der overstiger en afstand på 10 km. fra tilbuddet. Borgeren skal 
selv afholde udgifter til befordring for de første 10 km. hver vej. Ishøj Kommu- 
ne dækker kun udgifter til den billigste kørsel. 

 
Derudover skal borgeren selv afholde udgifter til kost. Såfremt borgeren skal 
deltage i udflugter m.m. i regi af beskyttet beskæftigelse afholder borgeren selv 
udgifterne hertil. 

Klagemulighed Afgørelse om bevilling af beskyttet beskæftigelse kan påklages til Ankestyrel- 
sen. 

 

Inden Ankestyrelsen kan behandle klagen skal Ishøj Kommune genvurdere sa- 
gen. 

 

Klagen skal således være modtaget af Ishøj Kommune, Borger- og Socialservice, 
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget 
afgørelsen. 

 
Giver genvurderingen af sagen anledning til at ændre afgørelsen, sendes en ny 
afgørelse til borgeren senest 4 uger efter, at Ishøj Kommune har modtaget kla- 
gen. 

 
Giver genvurderingen af sagen ikke anledning til at ændre afgørelsen, sendes 
klage med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen samt sagens øvrige 
akter videre til Ankestyrelsen senest 4 uger efter, at Ishøj Kommune har mod- 
taget klagen. Kopi heraf fremsendes til borgeren. 

 


